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Mia 
Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Serikat Pekerja Rumahan Sejahtera  

Deli Serdang, Sumatera Utara1 

Mia adalah salah satu dari ibu-ibu pekerja rumahan dari kelompok penganyam kawat yang mempunyai 
pengaruh dalam perkembangan serikat pekerja rumahan di Deli Serdang. Perempuan yang lahir pada tanggal 
28 Februari 1969 ini merupakan sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Rumahan (SPR) 
Sejahtera. Mia lahir dan menghabiskan masa mudanya di Serdang Bedagai, sebelum merantau ke desa ini dan 
menikah dengan suaminya pada tahun 1990. 

Suami Mia pernah bekerja sebagai penarik becak. Pada waktu itu, untuk membantu suaminya mencari nafkah, 
sehari-hari Mia bekerja sebagai penganyam kawat panggangan di rumah. Upah menjadi pekerja rumahan 
tersebut digunakan untuk membayar uang sekolah anak-anak mereka. Tidak banyak uang yang dihasilkan dari 
pekerjaan ini. Pada tahun 2002, ia pernah hanya menerima upah sebesar tiga ratus ribu rupiah per bulannya. 
Bagi Mia, menjadi pekerja rumahan bukanlah hal yang baru karena bidang pekerjaan ini telah ia lakoni sejak 
dari bangku sekolah menengah. Pada masa itu, Mia bekerja sebagai pengupas kerang, pengerat tali sandal, 
dan lainnya, untuk sebuah perusahaan.  

Keluarga Mia sangat aktif dalam kegiatan organisasi buruh. Suaminya yang kini bekerja sebagai mandor 
bongkar muat di sebuah pabrik, terlibat aktif dalam organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan 
anaknya juga sempat terlibat dalam SPR Sejahtera. Dari keterlibatan itu, mereka mendapatkan banyak 
pengetahuan seputar ketenagakerjaan. Mia, khususnya, baru mengetahui hak-hak kerja setelah bergabung 
dengan SPR Sejahtera. Sebelumnya, ia dan ibu-ibu pekerja rumahan lainnya tidak sadar bahwa mereka 
memiliki hak sebagai pekerja. Perusahaan seharusnya wajib untuk memberikan hak perlindungan kepada 
mereka mengingat tingginya risiko profesi penganyam kawat panggangan. 

“Jadi itu tadi perlunya Raperda [Rancangan Peraturan Daerah], agar kita mendapatkan hak pekerja. 
Karena kerjanya seperti ini, menggunakan alat kerja yang tajam dan berisiko kena tangan. Jadi kita 
sekarang mengurus Raperda untuk perlindungan dan payung hukum, dan mendapatkan K3 [kesehatan 
dan keselamatan kerja]. Kecucuk tangannya, tergores-gores. Ini memang risikonya besar sih.”(Mia, desa 
penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019) 

Upah yang didapatkan juga tidak sebanding dengan risiko yang harus ditanggungnya. Tangan Mia kerap luka 
karena alat penganyam dan bahan dasar kawat yang cukup berbahaya. Walaupun begitu, jerih payah Mia 
hanya dibayar dengan uang sekitar Rp. 5000 per kodi kawat kecil hingga Rp. 10.000 untuk kawat yang 
berukuran paling besar. Dalam sehari, Mia dapat menyelesaikan sekitar dua kodi kawat panggangan, 
tergantung ukuran bahan dasarnya.  

Kehidupan Mia, sebagai pekerja rumahan, mengalami titik balik setelah bertemu Diah, staf BITRA Indonesia. 
Mia diajak berdiskusi mengenai pekerja rumahan. Diskusi tersebut mulai menelurkan kesadaran Mia tentang 
hak yang seharusnya ia terima dari perusahaan. Kesadaran itu kemudian menetaskan sebuah tekad di hati Mia 
untuk memperdalam pengetahuannya tentang seluk-beluk dunia kerja melalui pelatihan dan seminar. Diah 

1 Penulis: Devy Dhian Cahyati dan Bellicia Angelica Tanvil. Penyunting: Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina 
Hartoto. Disclaimer: Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan 
dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas 
manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan. 
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juga mengajak Mia untuk terlibat dalam pembentukan kelompok pekerja rumahan dan bergabung dalam 
serikat pekerja rumahan. Pada awalnya Mia enggan untuk bergabung dalam SPR karena masih harus mengurus 
pekerjaan rumahan dan anaknya, akhirnya Mia bergabung dalam serikat pada bulan Juni 2014.  

Awal terlibat dalam kegiatan SPR, suami Mia sempat melarang Mia ikut dalam serikat dan berbagai pelatihan 
serta kegiatan kelompok dan serikat yang didampingi BITRA. Suami Mia kurang senang karena kegiatan-
kegiatan BITRA umumnya dilaksanakan di hotel dan restoran. Ia terpengaruh oleh pandangan negatif 
sekelompok masyarakat konservatif tentang perempuan yang sering pergi ke kedua tempat ini. Walaupun 
demikian, Mia tetap bersikukuh pergi dan menunjukkan manfaat yang ia terima kepada suaminya. Pada setiap 
pelatihan, Mia mendapatkan beragam manfaat dan pengetahuan baru, seperti persoalan tentang gender, 
kesehatan dan keselamatan kerja, hukum, dan undang-undang ketenagakerjaan. Keterampilan Mia pun 
semakin terasah berkat pelatihan-pelatihan yang diberikan, seperti menjahit dan memasak. Kegigihan, 
ketekunan dan perubahan baik yang ditunjukkan Mia membuat suaminya luluh, dan pada akhirnya 
mendukung penuh seluruh kegiatan yang ia ikuti.  

“[Kalau ada salah] ‘Tapi udah belajar gender’, jadi selalu Bapak yang mengingatkan seperti itu. Jadi 
haruslah apa yang diberikan dalam pelatihan itu dijalankan juga. Kadang-kadang kita perempuan ini 
kan, kebablasan sedikit ngomongnya. Kadang kan agak meningkat dikit suara kita dari suami. Itu dia 
langsung di situ masukannya, ‘tapi sudah belajar gender, kok gitu sih.’” (Mia, desa penelitian di Deli 
Serdang, 8 November 2019) 

Mia menjadi lebih giat dalam serikat dan kelompok setelah mendapatkan dukungan dari suaminya. Mia, 
bahkan, mulai didukung oleh seluruh anggota keluarganya. Melalui SPR, Mia kerap membagikan 
pengetahuannya tentang hak dan status kerja kepada ibu-ibu pekerja rumahan lainnya. Ia menerapkan 
pendekatan kekeluargaan dengan cara sering berkunjung ke kediaman para pekerja rumahan. Mia kemudian 
mengajak ibu-ibu tersebut untuk melanjutkan diskusi di rumahnya. Seri diskusi pertama diikuti oleh sebelas 
orang peserta. Mia benar-benar memperhatikan para pekerja yang datang ke rumahnya dengan sungguh-
sungguh. Dalam waktu singkat, para peserta yang awalnya masih canggung satu sama lain menjadi semakin 
akrab. Pada pertemuan kelima para pekerja tersebut sudah memiliki struktur kelompok pekerja sendiri.  

“Nah iya, kalau nggak salah pertama itu sebelas orang dan masih cuek, masih sombong. Terus 
pertemuan lagi yang kedua. Lalu berlanjut terus, makin akrab makin akrab. Terus pertemuan kedua kita 
udah pendataan ya. Pertemuan ketiga sudah mulai mau. Yang kelima sudah Konferensi Tingkat 
Anggota/Konperta. Pokoknya kami itu selalu ke sana berkunjung bolak-balik.” (Mia, desa penelitian di 
Deli Serdang, 8 November 2019) 

Mia menjadi salah satu anggota SPR yang paling cepat aktif. Perjalanannya aktif dalam organisasi dimulai sejak 
bulan Juni 2014 ketika ia mulai bergabung dengan kelompok pekerja rumahan di tingkat desa, yang disebut 
dengan Pimpinan Kelompok Tingkat Desa (PKTD). Hanya dalam waktu enam bulan, Mia telah menjadi anggota 
PKTD sektor kawat. Ia kemudian dipilih menjadi Ketua Kelompok PKTD Kawat pada tahun 2015. Karir 
organisasinya semakin meroket ketika ia terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPR Sejahtera 
di Kabupaten Deli Serdang periode 2016-2019. Di tengah jabatannya menjadi Ketua DPC SPR Sejahtera, Mia 
juga ditunjuk menjadi Koordinator Wilayah Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI) Tingkat Provinsi 
Sumatera Utara. Sejak 2019, Mia dipilih sebagai Sekretaris DPD SPR Sejahtera melalui kongres anggota.  

Mia merupakan orang yang cepat belajar dan mempunyai komitmen tinggi dalam setiap hal yang ia lakukan. 
Hal ini dapat dilihat dari caranya bekerja dalam organisasi, sebagai contoh, ia mendatangi pertemuan SPR di 
daerah lain dengan menggunakan biaya sendiri. Ia juga selalu memanfaatkan sisa uang transportasi yang ia 
dapatkan dari MAMPU untuk membiayai kegiatan lain yang tidak didanai organisasi. 
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Mia mengungkapkan bahwa ada perubahan besar dalam dirinya sejak aktif dalam berbagai organisasi dan 
aktivitas-aktivitas penting lainnya, terutama soal kesetaraan gender. Sebelum berkecimpung dalam urusan 
keorganisasian, Mia masih percaya bahwa hanya laki-laki yang cocok dan bisa menjadi pemimpin, begitu pula 
dengan pandangan masyarakat secara umum. 

“Kalau orang desa kita sih juga gitu, jadi kalau pemimpin perempuan itu kurang sreg, mereka lebih 
cenderungnya pemimpin laki-laki.” (Mia, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019) 

Sebelum ikut dalam pelatihan gender, Mia masih takut untuk berbicara di depan umum. Ia juga sering grogi 
ketika bertemu, mengobrol, atau audiensi dengan pejabat pemerintah. Kegugupan Mia berangsur hilang 
setelah ia mengikuti berbagai kelas dan pelatihan yang diberikan oleh BITRA. Mia kemudian tersadarkan 
bahwa ilmu kepemimpinan tidak mengenal usia dan gender. Mia yakin bahwa perempuan pun bisa menjadi 
pemimpin yang hebat. Hari demi hari, kemampuan Mia meningkat dengan cepat, ia tidak cemas lagi bersuara 
di depan publik. Mia kemudian dipercaya untuk menjadi fasilitator dalam pembentukan kelompok lain. 
Menurut Mia, kemauan untuk terus belajar dan mencoba merupakan dorongan diri sendiri untuk melawan 
ketakutan dan menjadi lebih berani. 

“Kalau kesulitan [dalam proses belajar] itu pasti ada ya, kan kita ini kadang-kadang kurang percaya diri. 
Jumpa dinas itu kan kadang kita kurang percaya diri. Aduh, gemetar sih, karena pas awal saya masuk 
serikat ini, waktu pelatihan pertama itu saya pelatihan fasilitator. Jadi itu sempat gemetar juga sih di 
depan, tapi saya tetap mencoba juga. Trus saya mencoba terus, saya berani-beranikan aja. Saya nggak 
pernah jadi pemimpin rapat, nggak pernah sama sekali. Tapi saya coba aja walaupun salah. 
Memberikan kata sambutan juga nggak pernah, tapi saya coba aja walaupun mungkin salah di mata 
orang lain, tapi saya lanjut aja nggak peduli. Jadi saya ucapkan saja apa yang mau saya ucapkan. Entah 
bener atau nggak nya saya ngomong, saya nggak ngerti lah. Pokoknya saya coba aja.” (Mia, desa 
penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019)  

Kepandaian yang Mia dapatkan telah membukakan pintu kesempatan baginya untuk berkontribusi dalam 
beragam acara penting. Mia pernah terlibat dalam diskusi dengan akademisi dari Universitas Sumatera Utara 
untuk menyusun naskah akademik mengenai status pekerja rumahan dalam peraturan daerah. Mia terlibat 
dalam audiensi dan revisi mengenai rancangan peraturan daerah bersama SPR, BITRA, dan pemerintah. Lebih 
membanggakan lagi, Mia pernah turut audiensi bersama Kementerian Ketenagakerjaan mengenai peraturan 
ketenagakerjaan. Tidak sebatas itu, Mia mengatakan bahwa ia selalu siap apabila diminta untuk membagikan 
pengalamannya dalam organisasi di muka umum. 

“[Ketika ditanya takut apa tidak] nggak lah, orang sama-sama makan nasi kok. Jadi prinsipnya seperti 
itu. Sering Bu Rina itu bilang, ‘ini kan Ketua DPC nih, sama aja kayak Bupati nih jabatannya. Kalau di 
Pemerintahan Bupati, kalau di serikat ini kan Ketua DPC, sama itu.’ Jadi dalam pikiran kita, ya sama 
dong, kenapa sih kita mesti ada perbedaan derajat.” (Mia, desa penelitian di Desa Serdang, 8 November 
2019) 

Mia masih ingin terus meningkatkan kemampuannya dengan terus belajar dan berpartisipasi dalam berbagai 
pelatihan. Ia juga akan terus memperjuangkan hak dan statusnya sebagai pekerja rumahan agar diakui oleh 
pemerintah melalui Peraturan Daerah. Mia berkeinginan agar semua perempuan pekerja rumahan 
menyalurkan ilmu dan keberanian yang telah mereka dapatkan dari pelatihan BITRA dalam setiap rapat dan 
pengambilan keputusan di desa, bukan hanya perempuan tertentu saja. Harapannya ke depan, perempuan-
perempuan pekerja rumahan mendapatkan perhatian khusus, bukan hanya dari pemerintah kabupaten atau 
yang lebih tinggi, namun juga dari Kepala Desa. Mia juga berharap bahwa pekerja rumahan yang belum 
bergabung dengan serikat pekerja agar dapat berproses dan berkembang bersama SPR Sejahtera. 




